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HARI 1
JAKARTA - CASABLANCA
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan menuju
Casablanca
HARI 2
CASABLANCA - MARRAKECH (MM)
Setibanya di Casablanca, setelah melewati proses imigrasi dan custom, menuju bus dan Anda akan langsung
melanjutkan perjalanan menuju kota Marrakech. Setibanya di kota Marrakech, Anda akan diantar menuju hotel untuk
check in dan beristirahat.
HARI 3
MARRAKECH (MP/MS/MM)
Makan pagi di hotel. Hari ini Anda akan diajak city tour di kota ke-4 terbesar di negara Morocco dengan melewati Menara
Gardens, Koutoubia Mosque yang merupakan masjid terbesar di kota Marrakech dan Bahia Palace yang di bangun
pada akhir abad ke-18 dan saat ini menjadi monumen bersejarah untuk kota Marrakech. Sore hari, Anda akan diajak ke
Souk & Medina dan menjelajahi Djemaa El Fna Square yang merupakan alun-alun utama dan pasar di kawasan kota
tua Madinah. Selesai acara, diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.
HARI 4
MARRAKECH - RABAT (MP/MS/MM)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju ibukota negara Morocco yaitu kota Rabat.
Setibanya, Anda akan diajak mengunjungi Oudaya Kasbah sebuah kota benteng yang terletak di muara sungai Bou
Regreg dan menjadi salah satu bangunan yang di lindungi oleh UNESCO. Anda juga akan diajak ke Mohamed V
Mausoleum dan Hassan Tower menara masjid yang tidak terselesaikan pembangunannya. Selesai acara, menuju hotel
untuk check in dan beristirahat.
HARI 5
RABAT – MEKNES – FES (MP/MS/MM)
Pagi ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Fes. Dalam perjalanan Anda akan singgah di kota Meknes
untuk mengunjungi Bab El Mansour gerbang utama kota tua Meknes dan merupakan salah satu gerbang terbesar dan
paling mengesankan di Morocco. Setibanya di kota Fes, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.
HARI 6
FES - CASABLANCA (MP/MS/MM)
Setelah makan pagi, hari ini Anda akan diajak orientasi tour di kota Fes yang antara lain Anda akan diajak melewati
Quaraouine Mosque, Royal palace gate, The Nejjawine Fountain yang terkenal dengan design mosaic nya dan
Bab Boujloud. Setelah selesai, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Casablanca. Setibanya di kota
Casablanca, menuju hotel untuk beristirahat.
HARI 7
CASABLANCA (MP/MS/MM)
Hari ini, Anda akan diajak city tour di kota Casablanca yang merupakan kota terbesar di negara Morocco dan menjadi
kota yang sangat terkenal di kalangan orang Eropa sejak pertengahan abad ke-19. Anda akan diajak melewati King’s
Palace dan Hassan II Mosque yang merupakan Masjid terbesar yang berfungsi di Afrika dan merupakan Masjid
terbesar ke-7 di dunia, Mohamed V Square, The Royal Palace serta United Nation Square. Sore hari, Anda akan
diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.
HARI 8
CASABLANCA – JAKARTA (MP)
Setelah makan pagi di hotel, acara bebas, sampai waktunya Anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah
air.
HARI 9
TIBA JAKARTA
Setibanya di Jakarta, maka tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis
bersama TX TRAVEL. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya.
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*Harga Tour berdasarkan minimum keberangkatan 15 peserta

DEPARTURE DATE 2021

April : 18
May : 23
June : 13

ADULT / CHILD

SINGLE SUPPLEMENT

Rp 25,9 Juta

Rp 5,5 Juta

Twin / Triple Sharing

HARGA TERMASUK

1 Room / 1 Person

HARGA TIDAK TERMASUK

1. Tiket International (Economy Class) dengan kondisi
Group Fare, Non Endorse, Non Refundable
2. Fuel Surcharge, Airport Tax International, YQ
3. Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
4. Akomodasi bintang 3*/4* berdasarkan 1 kamar
berdua
5. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
6. Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
7. Asuransi Perjalanan Standard group (hanya

1. Tips Tour Leader Rp 400.000/orang (diberikan
ke TL di Airport)
2. Tips Local Guide & Driver Rp 600.000/orang
3. Test PCR di Indonesia dan Marocco
4. Pembuatan passport dan dokumen lainnya
5. Tips Restaurants, Porter Bandara, Bell Boy
Hotel, dll
6. Biaya pengeluaran pribadi misalnya makanan
dan minuman tambahan, tour tambahan, mini
bar, laundry, dan lainnya
mengcover peserta berusia 69 tahun ke bawah) 7. Kelebihan bagasi pesawat
8. Biaya lain yang tidak termasuk di atas

9. PPN 1%

Syarat dan Ketentuan :
1. Uang muka sebesar Rp 7.000.000.-/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
2. Uang muka / deposit tidak mengikat kurs
3. Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.
4. Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
5. Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi penerbangan
ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar tour mendekati
tanggal keberangkatan.
6. Pembatalan :
- 15-34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.
- 00-14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
7. Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l/Fuel Surcharge & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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